
Zápis č. 18 z online  schůze výboru STL ČLS JEP konané  29. 4. 2021 

konané prostřednictvím WebEex od 13,00 do 14,30.  

 

Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Gašová, Masopust, Pacasová, Písačka, 

Procházková, Řeháček, Turek   

Omluveni:   Kricnerová 

Hosté: Stopková, Šlechtová (část jednání), Lejdar 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č. 17 ze schůze výboru STL konané dne 25. 3. 2021.  

 

2. Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, 

včetně postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje. 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) – dle aktuálních informací z ÚZIS pokračuje 

příprava, v plánu rozeslání dopisů na březen (dr. Řeháček, dr. Písačka, doc. Gašová) -   

úkol pokračuje. 

 

3. Úkol č. 18:  Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů  

- informace o projednání sdílení genetických výkonů výborem Společnosti lékařské 

genetiky (dr. Řeháček), nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické 

(doc. Gašová, dr. Písačka) -  úkol pokračuje. 

 

4. Úkol č. 22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: Dokument byl zaslán 

k připomínkám ČSARIM a  ČHS ČLS JEP. Dr. Bohoněk obdržel připomínky  ČHS, 

očekává připomínky ČSARIM, poté odešle členům výboru -  úkol pokračuje.  

 

5. 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství a 11. Aferetický den:  Vzhledem k současné 

situaci bylo rozhodnuto o distanční formě konání konference, s možností omezené účasti 

v Plzni (vědecký výbor, řečníci, firmy), s možností operativní změny dle vývoje 

epidemiologické situace. Řečníkům bude nabídnuta i distanční účast, komunikaci 

s řečníky zajistí vedoucí sekcí. Postery budou prezentovány v elektronické formě. 

Účastníkům bude nabídnuta 50% sleva na konferenčním poplatku. Pořadatel zašle 

aktuální informace o konání konference mailingem.  

 

6. II. Hematologicko–transfuzní sjezd Olomouc 12. – 15. 9. 2021: Edukační bloky 

z transfuziologie a předsedající sekcí  jsou zajištěni (dr. Bohoněk).  

 

Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma: Výbor očekává vyjádření MZ ke karanténě 

rekonvalescentní plazmy. Vzhledem k ústupu pandemie dochází k omezování až 

zastavování odběrů. Byl diskutován návrh na ukončení sběru dat o výrobě a distribuci RP 

a pokud se situace nezmění, bylo dohodnuto ukončení k 31.5.2021. 

 

7. Doporučený seznam zemí s rizikem nákazy WNV: Dr. Turek připravil návrh pro MZ, 

diskutováno zařazení některých zemí, přijat konečný návrh, který Dr. Turek  rozešle 

členům výboru před odesláním na MZ (dr. Turek). 



8. Úkol č. 33: Návrh MUDr. Drábkové na úpravu doporučení STL na odklad po 

očkování proti SARS-CoV-2: Výbor obdržel žádost dr. Drábkové na úpravu odkladu 

odběrů po očkování proti SARS-CoV-2 dle dokumentu ECDC. Vzhledem k tomu, že nové 

doporučení ECDC není zatím schválené, výbor vyčká na oficiální stanovisko ECDC. (dr. 

Bohoněk). 

9. Úkol č. 34: Návrh novely zákona č.592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotním 

pojištění. Výbor prodiskutoval náhodně zachycený poslanecký návrh č.998/0 (STAN), 

který navrhuje hradit kompenzaci ztrát zaměstnavatelů, způsobených absencí dárců 

v zaměstnání z prostředků zdravotního pojištění s odhadovaným nákladem 500-750 

mil.Kč/rok. Návrh podle dostupný informací nebyl konzultován s MZ. Výbor STL s tímto 

návrhem nesouhlasí, zformuluje námitku (připraví Dr.Bohoněk) a pokusí se v této věci 

vést jednání.   

 

10. Návrh novely zákona č.  285/2002 (transplantační zákon) – za STL bez připomínek, 

Připomínky bude vypořádávat Hematologická společnost. 

 

11. Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů  

V uplynulém období nebyla žádná žádost podána. 

 

12. Různé: 

Doc. Gašová 

- Informuje o nové technologii pro EC fotochemoterapii s in -line  metodou, zřejmě 

bude i levnější nežli současná metoda. Bude třeba vytvořit nový kód. Bude 

projednáno na příští schůzi, Doc. Gašová připraví podklady.  

      Dr. Řeháček 

- Navrhuje vypracovat minimální požadavky na bakteriologickou kontrolu a 

zkoušky sterility ve výrobě transfuzních přípravků. Vstupní návrh připraví dr. 

Turek. 

 

Příští schůze výboru STL se bude konat dne 10. 6. 2021, místo a čas konání budou upřesněny 

dle aktuální  epidemiologické situace a vládních nařízení. 

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, Ph.D. 


